
  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

Podlimitní veřejná zakázka na služby podle zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení 

„Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy – II.“ 

Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části, s těmito názvy: 

část 1: Koncepce veřejného osvětlení 

část 2: Generel zeleně 

Zadavatel 16.07.2019 rozhodl o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
služby „Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy – II.“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na Profilu zadavatele: 

https://zakazky.mesto-klatovy.cz 

Bližší informace poskytují a kontaktními osobami pro zadávací řízení jsou pracovnice 
Městského úřadu v Klatovech: 

Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města 
tel. 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz 

Bc. Pavla Hilscher, pracovnice odboru rozvoje města 
tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz 

 

Lhůta pro podání nabídek:  do 03.09.2019, 10:00 h 

Předpokládaná cena:   1.708.965,00 Kč bez DPH, tj. 2.067.847,65 vč. DPH  

Termín realizace:   01.11.2019–30.11.2020  
 

 

V Klatovech 15.08.2019 

https://zakazky.mesto-klatovy.cz/


  Odbor rozvoje města 

Město Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | IČ: 00255661 | DIČ: CZ00255661 |  posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 
376 347 111 | DS: 24ebrt5 

 
 
Č.j.:  ORM/2161/19/Hil      
 
Vyřizuje:  Bc. Pavla Hilscher         
Tel.:  376 347 255 
E-mail:  philscher@mukt.cz 
 
Datum:  15.08.2019 
 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na služby dle zákona  
č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení  

„Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy“ 

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 ZZVZ:  

Znění dotazu č. 1 z 14.08.2019:  
V ZD v bodu 5.4.1 c) požadujete u osoby na pozici Projektant elektro a na pozici Technik 
osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Jaké osvědčení má žadatel předložit?  

Odpověď k dotazu č. 1: 

Jedná se o osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice – viz bod 5.3 c) Výzvy k podání nabídek. 

Závěr: 
Vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek, lhůta pro 
podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 03.09.2019, 10:00 h. 
 

 
S pozdravem 
 
 
Ing. Daniela Pleskotová, v.r. 
vedoucí odboru rozvoje města 
kontaktní osoba zadavatele pro VZ 
 

Všem účastníkům zadávacího řízení, 
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou 
zadávací dokumentaci 
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